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On Target: Afghanistan still  ruled  by  bickering 

warlords  while  Taliban eludes  defeat       

دولت افراطی  ر نه وخشونت با ل وحشیا اعما ن شده  جها یافته  چشم  آنداز تمرکز در  

شرق  در  سیی نورسیا یاده کردن ماپدر اسالمی عراق وسوریه  ونقش قدرت بین المللی

فشرده  ن را رسا نه های غربی نه بشکل روش اخیر افغانستاوالت چشمگیر، تحاوکراین   

 

 

سبت  منا  نماز  به  وادای  ن در وسط  حین صحبتریس جمهور افغا نستا « احمد زی»غنی اشرف 

فبلی در قصر ریاست جمهوری  وبه سمت چپ او حامد کرزی ریس جمهور  اضحی حلول عید سعید

 /مسعود حسینی )  بروزیکشنبه  بل افغانستان درکا  واشتراک کننده گان  یگر شنوندگان افغانستان ود

(اسوشیتید پرس  



افتتاحیه ای مبنی   رسمی   باشکوه مراسم ه وبخشش درنشرات خویش جاداده از ن توبیآی

« عبدهللا»ن با آن عبدهللا  جمهوروهمزما بصفت ریس  « احمزی»برمعرفی اشرف غنی 

که درکابل برگذارشده  را به حیث ریس اجرایوی یعنی اولین مقام در حکومت وحدت ملی

، مراسمی که دستاورد اقدام جسورانه ای جان کیری وزیر امور  انیده اندبه نشر رس بود 

این رویداد « جان کیری » خارجه ایاالت متحده امریکا رادرذهن تداعی میکند  واو یعنی

به مقامات زیربط  تبریک « پیروزی زمامداری ومصالحه »ومراسم افتتاحیه را به عنوان

ل ت اولین انتقا ل د موکراتیک  قدرت  واولین انتقا گفته وشا د با ش های خودرابه منا سب

  .میداردابراز سال درتاریخ افغانستان بوقوع می پیوندد( 21)رهبری صلح آمیز که بعد از

لهذا ازهر  آن اقدامی که کیری وزیر امور خارجه  ایاالت متحده امریکا  ادعا  کرده      

بود در واقع درست از آب درآمد وهمچو برګذاری محصول کار وفعالیت او بوده وایجاب 

ولی .  باشکوه برګذار ګردد   میکند که قدوم آنرا نیک ګرفته وبه مناسبت آن همچو جشن

نه  بازهم  بیانیه  وشجاعا  برد همچو واژه ای  با بانگ رسا بهرصورت  با وجود  بکار

سا ل اشغال « 01»بعد از  «پیروزی زمامداری ومصالحه»ای  اقای جان کیری بعنوان 

افغانستان توسط نیروهای بین المللی دربین مردم چندان چسپ وخریدار نداشت وآن اینکه 

عباره دیگردموکراتها امریکا نخواستند هر گز دموکراسی درافغانستان پذیرا نگردید یا به 

که دموکراسی در افغانستان نها د ینه شود وآن اینکه به رای مردم وقع نگذاشتندونه ازآن 

                                                                                           .احترام نمودند یعنی نقض دموکراسی توسط دموکراتان

شته ماه اپریل  گذ اول  انتخابات ریاست جمهور افغانستان دردور قابل یاددهانی است که 

ورای  خود را به   دکه مردم بشکل بی سابقه در آن اشتراک  ورزید ن رسماً برگذار شد 

مقامات ذ ید خل دراین انتخابات ،   تعداد ازکاندید مورد نظرخود بکار بردند ولی  متعاقباً 

نمود  ابات اتهام  تقلب  زدند  وبعد ازمدت زمانی که گرد وغبار  تقلب فروکش براین انتخ

« عبدهللا »ونه هم عبدهللا« احمد زی»نتیجه انتخابات اعالم گردید که درآن نه اشرف غنی

نتوانستند رای اکثریت  ضروری  مردم  را  به غرض  احراز  چوکی  ریاست جمهوری 

موکول  جون  ماه « 02»انتخابات به دور دوم  یعنی به  اً بن.افغانستان  از آ ن خود کنند 

طوالنی  شد  که باوجود اشتراک وسیع مردم نتایج دور دوم انتخابات  به مردم  که  مدت 

متحده امریکا  در   مذبوحانه ای ایاالت تپ وتالش  دند  با وجو را می کشید  ر  آن انتظا

   رده طوالنی  پشت پ  طی مذاکراتجمهوری  بین  دوکاندید ریا ست آمد رابطه به  جور 

با ادعا ی رهبری  قوم  تاجک  «   عبدهللا »وآنطوریکه اشکار شد  عبدهللا  اعالم نگردید

دوردوم  انتخابات را پایان شده دانسته  وآن  را نه  پذیرفت   واو خودرا  برنده انتخابات 

که همچو حرکات  به یقین  باعث  خصومت ودرگپیری  بین طرفین  درگیر   اعالم نمود 

                                                              .گردید که خود نمونه ای از  یک وحدت شکنن درتقابل با طالبان  میتواند باشد 

موقف ویاموقیعت تحت «  عبدهللا»ایاالت متحده امریکا  برای جلب  رضایت عبدهللا      



بیرون اورد که او یعنی رویا  کعنوان  ریس اجرایوی در حکومت وحدت ملی را طی ی

ر نماید ولی داکترعبدهللا از مفهوم  وتوضیح عبدهللا این مقام را در حکومت وحدت ملی پ  

این موقف جد ید  چنین برداشت کرد که ریس جمهورمنتخب هر زما نیکه خواسته  باشد 

 واند  این مقام را از تشکیل حکومت حذ ف نماید  ، لذا او بصورت زیرکانه وماهرانه میت

یعنی به مفهوم « انگشت بد»: به امریکایی ها  مبنی برعدم پذیرش این مقام  چنین  گفت 

بلکه اومجد داً باتهد ید رو بجلو اقدام به ترک پروسه انتخابات  نمود و بیم آن میرفت ! نه 

.                                                                                      رخورد او جنگ داخلی در کشور شعله ورگرددکه با همچو ب

با پا در   بسته  ومعامله گریها درعقب درهای بهرصورت بعد ازجروبحث ها طوالنی     

س  چنین احسا   به عبدهللا ،  متحده امریکا  میا نی جان کیری وزیر امور خارجه ایاالت 

وبرای  او ګردد  کاملقتدارواضامن امننیت  بحد کافی قام اجراییوی ممکنرخداد که این م

و درعین زمان بین طرفین  چنین فیصله   . ای خواهد بودهد یه آرامش وجدان اش  یک 

ید به اګاهی بعمل آمد که نتایج رای شما ری از طریق رسانه ها نبا ید اعالم شود یعنی نبا

                                                                                                                  .مردم رسانیده شود 

امریکا  بعنوان    متحده وزیر امور خارجه ایاالت «  جان کیری»لهذا آنچه را که           

ید   توصیف وتعریف مینما  «انتقال رهبری صلح آمیز» و « انتقال دموکراتیک قدرت »

رای مردم را بی  بجز ازیک روکش وملعمه کاری چیزی دیگری نمیتواند باشد وآن اینکه

یک   توسط  موازی  حکومت ید  اغاز به جنگ ویا اعالن  یک  با تهدواهمیت  پنداشتن 

ست حاضر به اوردن تغیر درقا نون اسا سی  بخاطر  ایجا د پ  مهوری  یاست جید ر ند کا

چیزی دیگری   جهنمی  یک چرخش به جز ازملی را وحدت حکومتریاست اجرایوی در

                                                                                                 .حتی برای وزیر امورخارجه ایاالت متحده امریکا   پنداشت  نمیتوان

م  یعنی اقای  نا چنین است که یک جنګ ساالربددموکراتیک ورد دیگر این روند  دستا   

ت  که اکنون  به صفت معاون اول ریاست جمهوری  حکومت وحد«  دوستم»عبدالرشید 

رهبر پشتون ها  « احمدزی»از مقام نموده است  وآنهم  برای آنکه  اشرف غنی ملی  احر

به کمک او توانسته باشد درشمال افغانستان درمقا بل کاندید حریف خود رای بیشتر مردم  

« دوستم» وبویژه ازبک ها  را  ازآن  خود سازد به دوستی وهمد لی  جنرال  عبدالرشید

گی از چند دسته بودن  فومی وقبیلوی ه رواقیعت امر نمایندکه این خود دنیاز مبرم داشت 

درافغانستان به نها د ینه شدن دموکراسی  کهو آن  به  این مفهوم   ید  درافغانستان می نما

                                                                                     .   هنوز شرایط مساعد  دردست نمی با شد 

ام  دومرتبه  مصاحبه نموده « دوستم»انه باجنرال عبدالرشید جداگباربصورت من سه     

واقع   عمارت مجلل اشرر د ویک با درمقر ومنزل شخصی اش واقع در شهر شبرغان 

با وجودی  که  سمت  ریس ارکان « دوستم»یاد آوری اینست که نقطه قابل . درشهرکابل

طرف مقام   اردوی ملی افغانستان را رسماً در اختیار داشت  یعنی به   همین  مقام  از 

مربوط    رهبری دولت گما شته شده  بود  ولی  او همیشه  یک  لشکر مجهز  ملیشا یی



ز  دوران اشغال افغانستان طی سا ل ا  « دوستم»بخودش راداشت ، او یعنی عبدالرشید 

توسط قوتهای اتحاد جماهیر شوروی  یکی  از مقتدرترین  جنگ ساالر  ویکی ( 0711)

از وفادارترین شخص در قول وقرار خود ویکی ازبیرحمترین کس درمقابل دشمنان خود 

                                                                                              .میباشد

درماه می «  دوستم » بهر صورت هنگامیکه من  بعد ازاولین مصاحبه ام با او یعنی با  

وموضوع  ری ازناظران بین المللی دیدوبازدید نمودمباشمابکابل بازگشتم « 4111»سال 

بدانند   وشگفت زده  میخواستند ظران بین المللی  با تعجب کر اینکه  اکثریت این ناقابل تذ

واز احوال  ام   نموده   درمنزل شخصی اش   مصاحبه « دوستم »با    که من به راستی

، ولی آنچه دراینجا قابل تذکر تی در دست دارم  اطالعااندازه ملیشای او و صحتمندی  او

 که  کریس ازآنچه  «دوستم » ستاورد های من درمصاحبه با  اقای میدانم آن اینست که د

زمان ملل  مامور  سا بعداً کارمند و سابق سفیر کاندا  و( Chris  Alexander)الکساندر

                                                         .هم کامالً متفاوت بودازداشت «جنرال دوستم » متحد درکابل از

ده زمانیکه جوانی چون الکساندر ، جوانترین ، پرانرژی ترین  واولین سفیر ونمایناز      

ومشو قترین  یکی  ازخوشبینا نه  ترین  او معرفی شده  است کانادا  تا کنون درافغانستان 

درحل قضا یا مللی رالرهبر وحا می ازمداخله بین المللی میباشد ، یعنی که اومداخله بین ا

که از   شناختی با   اینکه  یم  وآن میخواهم  اظهارنما  این مطلب  با تذکرات   میخواهد 

 با  بدان نایل آیم کها  اگر  بتوانم  با قبول  زحمت بیشترتمرا واداشت   او داشتم الکساندر 

ازنزدیک  بیبینم ویا با وی مالقات نمایم  وازتداوم   اسطوره ایکه  « دوستم » عبدالرشید 

م  جنگ ساالر قد یمی  تا همین اکنون  از  توان  وقدرت   سر شا ر  وثابت  جنرال دوست

که توسط او وهمکاران «  نوین»درافغانستان برخورداراست  چیزی بدانم   از افغانستان 

                  .                                                                                       اش  بوجود آمده است 

یتواند باشد  یک واقیعت  خطرناک م  «خود توهمی»درنهایت امر باید اذعان کرد که      

وچشم انداز مترقی  واقای جان کیری  دید دموکراتیک درحالیکه الکساندردارای یک دید 

،  ولی بهرصورت هرآنچه که من از مشاهداتم بد ست آوردم اینست  که افغانستان   دارد 

ا هنوز توسط جنگ ساالران ستیزه گر اداره میشود  درحالیکه طالیان با بد ست اوردها ت

.                                                                 وبرخی موفقیت های خود  شکست را نمی پذیرند 

 .رامات با تقدیم احت     ------------------------------------------------------

 

 

 

 

 



 


